
În luna iulie a acestui an, iu-
bitorii de folclor din Sebiș 
s-au putut bucura de o după-
amiază de duminică dedicată 
cântecului și jocului popular, 
unde altundeva decât pe sce-
na anume montată în fața pri-
măriei.

Astfel, primarul Feieș a vrut 
să facă o surpriză plăcută iu-
bitorilor de gen, în colabora-
re cu Consiliul Județean Arad 
organizând la Sebiș o etapă 
din cadrul concursului de fol-
clor județean intitulat „La Iz-
voare”
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Dragi cetățeni 
ai orașului Sebiș

Au trecut deja trei ani de când 
m-ați ales din nou primar al 
Sebișului. Vă mulțumesc pentru 
încrederea pe care mi-ați acor-
dat-o și sper din tot su� etul că nu 
v-am dezamăgit în această peri-
oadă. Vă transmit că am rămas în 
continuare același om, cu iubire 
pentru Sebiș, dedicat dorinței de 
a face din Sebiș un oraș cât mai 
dezvoltat și cât mai bine pusă la 
punct, deziderat pentru care am 
luptat mereu.

Încrederea pe care mi-ați acor-
dat-o când m-ați ales primar și 
pentru acest nou mandat mă 
onorează, nu am uitat nici o clipă 
că sunt primar datorită dumnea-
voastră, cetățenilor orașului, � -
ind conștient mereu de responsa-
bilitatea pe care o am de a depune 
toate eforturile pentru prospe-
ritatea Sebișului, cu localitățile 
ce-l de� nește ca oraș.

În acești trei ani am muncit îm-
preună cu echipa de la primă-
rie și cu susținerea Consiliului 
Local pentru a implementa cât 
mai multe proiecte, cu impact în 
dezvoltarea orașului, unele din-
tre ele vizând continuarea unor 
investiții multianuale, alte vi-
zând deschiderea unor investiții 
noi. Multe din ceea ce mi-am 
propus am reușit, însă trebuie să 
recunosc că au fost și dezamăgiri, 
în special datorită insu� cienței 
resurselor � nanciare pentru a 
pune în practică anumite pro-
iecte pe care mi le-aș �  dorit în 
Sebiș, Prunișor, Donceni și Sălă-
jeni.  

Trei ani cu noi rezultate pozitive pentru Sebiș!
Au fost amenajate noi trotuare
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Primar 
Feieș Gheorghe

Folclorul a poposit la Sebiș!



Astfel, pe scena montată în fața primări-
ei au urcat o mulțime de ansambluri și interpreți, � ecare din-
tre concurenți încercând să impresioneze juriul prin prestațiile 
sale. A fost nu doar un spectacol, ci o suită de spectacole dis-
tincte, căci � ecare a adus pe scenă autenticitatea propriei zone 
folcorice, ceea ce a făcut ca publicul prezent să se poată delecta 
cu un regal al cântecului ți jocului popular.

Sebișul a devenit astfel, pentru o zi, cetrul folcloric al județului 
Arad, primarul Feieș reușind prin să aducă o bucurie sebișenilor, 
dar să și promoveze din nou orașul, evenimentul � ind � lmat și 
difuzat pe canalele media.
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Ca o concluzie,putem spune că acest eveniment face parte din 
salba de manifestări culturale organizate în Sebiș, constituind 
deja reper cultural- artistic bine de� nit la nivelul județului Arad. 
Concursul de folclor ne-a arătat că avem un oraș unde oamenii 
știu să îmbine utilul cu plăcutul, știu să prețuiască viața așa cum 
este ea, știu să pună în valoare acest dar al vieții prin bucuria cu 
care participă la evenimentele organizate în Sebiș. Evenimente 
de unde toți cei care au venit la noi au plecat cu sufeltele reîncăr-
cate de redescoperirea vieții, ieșind din conul de umbră al grijilor 
zilnice pentru a privi altfel modul de a trăi. Au învățat să se bucu-
re de � ecare zi, să privească viața cu încredere, reînvățând bucu-
ria -pentru unii de mult uitată- de a trăi frumos � ecare moment 
din acestă viață zbuciumată, în care urcușurile și coborâșurile nu 
ocolesc pe nimeni. Important este să faci � ecare lucru cu măsura 
traiului pe acest pământ, lăsându-ți timp și pentru bucuria ini-
mii și a su� etului. Astfel pot �  caracterizate evenimentele organi-
zate la Sebiș: zile de bucurie pentru inimă și su� et! 

A fost o zi de sărbătoare autentică unde toți cei veniți au 
simțit bucuria de a trăi!

Vă lăsăm în compania câtorva ima-
gini reprezentative de la eveniment , 
deoarece spațiul publicației locale este 
destul de restrâns, preferând astfel, prin 
aceste imagini, să vă aducem în fața 

ochilor amintiri de la această impor-
tantă manifestare culturală, abia anul 
următor urmând a ne reîntâlni din nou 
la Sebiș cu acest concurs județean de 
folclor, în cadrul unei viitoare ediții.

Cu ocazia zilei de sărbă-
toare a S� ntei Marii din 
data de 15 august, urăm tu-
turor cetățenilor care poar-
tă acest nume un călduros 
La Mulți Ani, multă bucu-
rie și fericire alături de cei 

dragi!
Primar, Viceprimar, 

Consiliul Local

LA MULȚI ANI!

În atenția cetățenilor!
Toți agricultorii care utilizează  

pentru diverse stropiri substanțe 
� tosanitare au obligația de a 
ține evidența acestor acțiuni pe 
o perioadă de trei ani. Evidența 
substanțelor folosite, precum și 
a acțiunilor de stropire se în-
scrie într-un registru special 
care cuprinde toate tratamente-

le folosite în activitatea agricolă 
desfășurată.

Pentru evitarea unor sancțiuni 
ulterioare nu neglijați să com-
pletați modelele de acte ce tre-
buie întocmite în vederea asigu-
rării și arhivării registrelor de 
evidență a acestor tratamente 
� tosanitare!

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pen-
tru Agricultură (APIA) informează 
că eliberează adeverinţe pentru be-
ne� ciarii Măsurii 215 – Plăți privind 
bunăstarea animalelor – pachet b 
– păsări, sesiunea I de depunere - 
anul III de angajament, care inten-
ţionează să acceseze credite pentru 
� nanţarea activităţilor curente de la 
Băncile care au încheiat Convenţii 
cu Agenţia. Fondul de Garantare a 
Creditului Rural IFN – SA și Fondul 
Naţional de Garantare a Creditului 
pentru Întreprinderi Mici și Mijlo-
cii garantează creditele acordate de 
bănci fermierilor, în cadrul acestui 
tip de convenţie.

Toate convenţiile încheiate între 
Agenţia de Plăţi și Intervenţie pen-
tru Agricultură, Bancă și

Fondul de Garantare vor �  postate 
pe site-ul APIA la adresa www.apia.
org.ro. Potrivit convenţiilor și acte-
le adiționale încheiate, la solicitarea 
scrisă a fermierului, APIA va elibera 
adeverințe pentru bene� ciarii Mă-
surii 215 – Plăți privind bunăstarea 
animalelor – pachet b – păsări, sesi-
unea I de depunere - anul III de an-

gajament prin care con� rmă faptul 
că solicitantul a depus în perioada 
16 octombrie–15 noiembrie 2014, 
cerere de plată pentru măsura spe-
ci� cată. Suma înscrisă în adeverință 
reprezintă valoarea celor trei de-
conturi justi� cative depuse din care 
va �  scăzută valoarea adeverinței/
adeverințelor emise anterior .

În cazul neeliberării niciuneia 
din adeverinţele precizate, se poa-
te elibera, la cererea solicitanţilor, 
o adeverință prin care se con� rmă 
faptul că solicitantul a depus, în pe-
rioada 16 octombrie – 15 noiembrie 
2014, cerere de plata și trei decon-
turi justi� cative aferente perioadei 
16 octombrie 2014 - 15 iulie 2015, 
cu exceptia bene� ciarilor care au 
aplicat pentru efectiv mediu și care 
nu au obligația depunerii deconturi-
lor justi� cative trimestriale. De ase-
menea, în adeverință se precizează 
dacă sancțiunile din anul/anii de an-
gajament anterior/i au fost recupe-
rate până la data emiterii prezentei 
adeverințe.

În atenția fermierilor
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Pagini de istorie SVSU Sebiș vă atrage atenția!

1.Interzicerea arderii vege-
taţiei uscate, lemnoase sau 
ierboase pe perioadele de pri-
măvară, caniculă și secetă pre-
lungită, indiferent de destina-
ţia terenului șl de deţinător, 
inclusiv de pe terenurile limi-
trofe căilor de comunicaţie; 

Nu se ard tufărișurile, stuful, 
miriștile sau vegetaţia Ierboa-
sa fără acceptul autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediuiu și fără informarea în 
prealabil a serviciilor publice 
pentru situaţii de urgenţă-
conf. Legea Mediului (OUC, 
l95/2005 + L 265/2006);

2. După obţinerea! acceptu-
lui (aviz) autorităţii compe-
tente de protecţie a mediului, 
arderea miriștii se face cu res-
pectarea următoarelor preve-
deri generale (conf. O.M.A. 1. 
nr. 579/2008):

a) condiţii meteorologice fără 
vânt;

b) parcelarea miriștii în su-
prafeţe de maximum 10 ha, 
prin fâșii arate;

e) izolarea zonei de ardere 
faţă de căi de comunicaţie, 
construcţii, culturi agricole 
vecine, instalaţii, fond fores-
tier, prin executarea de fâșii 
arate;

d) desfășurarea arderii nu-
mai pe timp de zi;

c) asigurarea până la � nali-
zarea arderii a personalului 
de supraveghere șl stingere a 
eventualelor incendii;

f) asigurarea, pentru suprafe-
ţe de ardere mal mici de 5 ha, 
a substanţelor și mijloacelor de 
stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul supra-
feţelor de ardere mal mari de 
5 ha. a unui plug, a unei cis-

terne cu apă, a mijloacelor de 
tractare și a personalului de 
deservire;

3. Pe terenurile în pantă, ar-
derea miriștii se face pornind 
din partea de sus a pantei: 
(conf. OMAI 579/2008);

4. Persoanele care observă 
un incendiu au obligaţia de a 
anunţa prin orice mijloc ser-
viciile de urgenţă-tel.112, pri-
marul sau poliţia și să ia mă-
suri, după posibilităţile sale, 
pentru limitare șl stingere a 
incendiului;

5. În cazul incendiilor pro-
duse la păduri, plantaţii, cul-
turi agricole, miriști, pășuni 
șl fâneţe, persoanele a� ate în 
apropiere au obligaţia să inter-
vină imediat cu mijloacele de 
care dispun, pentru limitarea și 
stingerea acestora.

6. Restricţionarea efectuării, 
în anumite intervale din tim-
pul zilei, a unor lucrări care 
crează condiţii favorizante 
pentru producerea de incen-
dii prin degajări de substanţe 
volatile sau supraîncălzirii ex-
cesive.

7. În cazul producerii unor 
incendii de pădure, comitetele 
locale pentru situații de ur-
genţă vor asigura intervenţie 
în cooperare cu autoritățile 
silvice

8. Autorităţile silvice compe-
tente vor intensi� ca activităţile 
de prevenire speci� ce în vede-
rea combaterii izbucnirii unor 
incendii la fondul forestier

9. Se vor îndepărta din lo-
curile unde se a� ă, obiecte-
le optice (inclusiv cioburile 
de sticlă) care pot acţiona în 
anumjte condiţii drept con-
centratori ai razelor solare.

Măsuri pentru combaterea 
incendiilor de vegetație uscată!

Poliția vă atenționează!
- Să nu dați curs solicitărilor primite prin telefon din partea unor persoa-

ne necunoscute prin care sunteți anunțați că o rudă a fost implicată într-
un accident sau că ați câștigat premii sau concursuri la care nu ați partici-
pat și vi se cer sume de bani;

- În cazul în care la ușa dumneavoastră se prezintă persoane care vând 
sau cumpără diferite produse, evitațile. În nici un caz nu le permiteți acce-
sul în locuință sau în curtea casei;

- Înainte de plecarea de acasă, închideți bine ferestrele camerelor, băilor 
și încuiați toate ușile exterioare cu cheia;

- Când plecați de acasă, rugați vecinii sau rudele apropiate să vă suprave-
gheze locuința, procedați la fel și dumneavoastră când aceștia sunt plecați;

- Nu faceți publică plecarea dumneavoastră de acasă pe rețelele de soci-
alizare (ex. Facebook);

- În timpul nopții, încuiați (cu lacăt, zăvoare etc.) ușile grajdurilor sau 
anexelor godspodărești unde țineți animale sau păsări;

- Nu lăsați animalele nesupravegheate pe pășuni, izlazuri sau pe margi-
nea drumurilor;

- Evitați discuțiile despre bunurile de valoare pe care le dețineți in 
locuință

Dacă sunteți victima sau martorul unor infrancțiuni sunați la numărul 
unic de urgență 112- apel gratuit!

Spicuiri din monografi a satului Prunișor, scrisă de 
prof. Vasile Brăiloiu

SITUAŢIA ECONOMICĂ A LOCUITORILOR 
ÎNTRE ANII 1920-1940

În primii ani după unirea cu patria mamă, greutăţile suportate de populaţie erau o continuare a celor anterioa-
re. Distrugerile săvârșite în timpul războiului erau mari si multe nu se mai puteau recupera. Din Prunișor au căzut 
pe câmpul de luptă 26 de bărbaţi susţinători de familii. Aproape la a doua sau la a treia casă războiul adusese jale 
�  suferinţă. în acești primi ani, erau în sat 43 văduve de război și de alte natură, care conduceau treburile gospo-
dărești. Ele se îngrijau de muncile agricole, de aprovizionarea gospodăriilor cu cele necesare traiului, cu plata im-
pozitelor și altele. Amintim pe armatoarele văduve: Floruţ Macrina, nr.12 v. ,Blaj Lena (a Dii), nr.22, Moș Iuliana, 
nr. 22, Fereștean Paulina, nr. 27, Sărăndan Lucreţia, nr. 29, Toma Măria, nr. 32, Hălmăgean Mâriuţa. nr. 34, Cofan 
Elena, nr. 41, Hălmăgean Saveta, nr. 53, Bogdan Măriuţa, nr. 55, Toma Catita, nr. 57, Roșu Floare, nr. 58, Carpi-
ne Ana, nr. 58, Farcaș Elena, nr. 58, Filip Ana. nr. 61, Sabău Elena, nr. 62, Sabău Măria, nr. 62, Balaj Terezia, nr. 62, 
Cofan Elena, nr. 74, Cofan Tiriana, nr. 76, Mureșan Catiţa, nr. 77, Hărdăuţ Floriţa, nr. 78, Roșu Elena, nr. 79, Herbei 
Opreana, nr. 8l’, Cofan Elena, nr. 84, Roșu Elena, nr. 95, Roșu Ana, nr. 85, Toma Floare (Hârja), nr. 89, Roșu losa-
na, nr. 91, Herbei Veroana, nr. 92, Raţ Măria, nr. 98, Lunga Veroana, nr. 101, Roșu Elena, nr. 102, Balaj Măriuta, nr. 
103, Balaj Floare, nr. 103, Balaj Elena, nr. 103, Cofan Elena (a Văsălichii), Mureșan Catiţa, nr. 49 b, văduva lui Posa 
Ioan, Fereștean Elena, nr. 33, văduva lui Popa Pavel-Păvuţ, Hada Elena, 52 văduva lui Cristea Nica, cofan Ana, 87, 
văduva lui Cofan Ioan, Toader Silvia (Silva), 104, văduva lui Herbei Todor, Mihulin Săruta, 105, văduva lui Mihulin 
Gheorghe, văduva lui Benea Todor, Tocoian Catita.

Până prin anul 1922 circulau ca monede de achimb coroanele ungurești si leii româneaţi. Preschimbarea coroa-
nelor în lei a determinat majorarea preturilor unor mărfuri și prestări de servicii în câţiva ani la rând. Am constatat 
aceasta,văzând bugetele comunale de venituri si cheltuieli, de pe anii 1920-1921 până în 1929. Acestea se prezen-
tau după cum urmează: 

Bugetul pe anul 1920-1921
Trebuinţe (lipsele) total: 29.672 cor., 60 � l

Garanta’(venitele) total: 24.386 cor., 06 � l Bugetul pe anul 1923
La venite: 71.048 lei 50 bani

Cheltuieli: 163.770 lei 03 bani
Diferenţa: 92.721 lei 60 bani 
Bugetul pe anul 1924
Venite: 124..608 lei 0 bani

Cheltuieli: 201.529 lei 60 bani
Diferenţa. 76.921 lei 60 bani

Bugetul pe anul 1925 Venite: 404.647 lei 07 bani Cheltuieli 404.647 lei 07 bani Bugetul pe anul 1929 Veni-
turi: 540.000 lei Cheltuieli: 540.000 lei Dacă în anul 1925, majoritatea contribuabililor din Prunisor nu și-au 
achitat taxele comunale, nici în anii următori situaţia n-a devenit mai bună. La 16 noiembrie 1931, pretorul 
plasei Sebiș, Ștefînică Florian a făcut o inspecţie la primăria Sebis cu care ocazie a constatat:

„Populaţia nu poate plăti impozitele în lipsă de numerar, așa că Primăria Sebiș mereu este împrocesuată. Locu-
itorii comunei Prunișor plătesc mai rău, au până în prezent patru procese, așa că azi mâine toată averea comunei 
va �  vândută. „ (Extras din procesul verbal).

Pentru plata impozitelor si pentru satisfacerea unor trebuinţe gospodărești, locuitorii împrumutau diferite 
sume de bani de la bănci, de la consiliul parohial ori de la alţi cetăţeni mai înstăriţi. Pentru capitalul împru-
mutat plăteau dobândă foarte mare. Mulţi locuitori abia puteau să plătească dobânzile, iar capitalul rămâ-
nea neschimbat, ori creștea adâugându-i-se și dobânzile.

Biserica avusese un „fond de bucate”, în� inţat înainte de anul 1900. Prin anul; 1913 se epuizase (erau în 
apunere). După 1920 a reapărut. La 8 februarie 1923, Consiliul parohial hotărăște „să se încaseze toate buca-
tele restante în comună si apoi să se vândă și să se plătească datoriile bisericii”

De la reforma agrară din 1921, Consiliul parohial a primit 10 iugăre de pământ pentru întreţinerea bisericii. 
Acest pământ se dădea în „dijmă” locuitorilor, ori se arenda prin licitaţie publică. În felul acesta biserica avea bu-
cate și bani cu care împrumuta credincioșii.

Cu ocazia întocmirii preliminariului pe anul 1927, în ședinţa din 16 ianuarie 1927-Consiliul parohial stabi-
lește: ,,art.3) iarba 300 lei, art. 4) arenda pământului biseric 6500 lei, art. 5) interese 800 lei. Din cele trei ar-
ticole ale bugetului rezultă un venit 7600 lei”.

La 8 octombrie 1927, Consiliul parohial hotărăște să în� inţeze un fond de buca sub titlul: „Fondul de buca-
te al B.O.R. din Prunișor”. Cerealele erau în magazie. D acum pământul bisericii se va da în dijmă. Partea bi-
sericii se depozitează pe pod scolii confesionale. Se alege ca magazioner Mihulin Pavel, nr. 3 și Cofan Isai. La 
început se va da cu împrumut numai câte două măsuri de porumb, cu 15 1 interese, până la 6 decembrie (8 
februarie 1928).

În ziua următoare se întocmește un „preliminar supletor,” pentru unele renovări si construcţii la casa parohi-
ală. La venituri se stabilește suma de 30.000 lei „din capitalul și interesele banilor daţi în obligaţii”. De aici se 
vede că biserica dispunea încă de pe atunci de un frumos capital. Din dijma primită de pe pământul bisericii 
a crescut fondul de bucate. La � nele anului 1928, situaţia era următoarea: Cucuruz  42 hl 5 1 sau 32 sinice 5 l; 
Grâu 34 hl 30 1 sau 28 șinice 70 l;  Ovăz  12 hl 50 l sau 10 șinice 50 l Vremurile deveneau din ce în ce mai gre-
le. Majoritatea locuitorilor abia puteau face fată greutăţilor. In asemenea situaţie, luând-se în considerare ca 
banii bisericii s-au dat cu interese 24%, consiliul cu unanimitate coboară interesele de după banii bisericii la 
18 % cu data de 23 martie 1930. (Procesul verbal din 23 martie 1930). >>> pag.8
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Am încercat mereu 
să drămuiesc � ecare ban public al 
orașului, să gestionez bugetul local 
de așa manieră încât să realizăm 
investiții în toate sectoarele impor-
tante pentru comunitatea noastră 
locală, : infrastructură, cultură, 
sport, învățământ, reabilitarea 
unor obiective importante, ame-
najarea zonelor verzi, investiții în 
instituțiile școlare etc. 

De asemenea, administrarea 
Sebișului am realizat-o mereu 
cu deschidere pentru interese-
le cetățenilor, ținând cont atât 
de nevoile din Sebiș cât și din 
localitățile aparținătoare, un 
principiu important al între-
gii mele activități � ind acela de 
asigurare totală a transparenței 
actului administrativ, de a vă in-
forma corect despre tot ceea ce 
întreprindem ca și administrație 
locală, pentru ca dumneavoastră, 
cetățenii, să cunoașteți realitățile 
cu care ne confruntăm, atât reali-
zările, dar și problemele pe care le 
întâmpinăm.

Pentru o informare corectă, do-
resc să fac o scurtă dare seamă 
a acestor trei ani din prezentul 
mandat de primar, perioadă di� -
cilă din punct de vedere bugetar 
pentru oraș, în sensul că resursele 
� nanciare avute la dispoziție au 
fost destul de mici:
- s-au realizat lucrări importan-
te de întreținere străzi, astfel de 
investiții � ind derulate an de an, 
pentru a avea o rețea de infra-
structură rutieră optimizată
- s-au realizat investiții în rețeaua 
de canalizare și apă a orașului, 
sub forma reparațiilor necesare 
funcționării acestor importante 
rețele de utilități
- au fost amenajate noi tronsoane 
de trotuare în Sebiș, Prunișor și 
Prăjești
- s-au asfaltat 12 străzi în Sebiș
- s-a � nalizat amenajarea noii 
baze sportive a orașului, realizân-
du-se inclusiv investiții la terenul 
de fotbal sub aspectul construirii 
tribunei a II-a, achiziționării sca-
unelor și băncilor de rezerve etc.
- s-au continuat lucrările la Casa 

de Cultură a orașului, edi� ciu im-
portant pentru comunitatea noas-
tră locală, care datorită amplorii 
investiției necesită un termen mai 
lung de � nalizare. Important este 
că am găsit resursele � nanciare 
continuării an de an a lucrărilor, 
făcându-se progrese vizibile la 
construcția clădirii
- s-au derulat mereu acțiuni pe 
linia curățeniei în oraș, exemplu 
� ind centru civic unde perime-
trele verzi și zonele cu � ori sunt 
adevărate oaze de frumusețe pen-
tru Sebiș.Tot pe această direcție a 
menținerii Sebișului ca un „oraș 
verde” s-au plantat peste 700 de 
pomi din specia Apolonia
- a fost pavată intrarea pe strada 
Crinului
- a fost construit de la zero noul 
teren sintetic de sport de la școală
- s-a început construcția noului 
pod de pe Valea Deazna
- laboratorul spitalului a fost do-
tat cu aparatură modernă
- s-a deschis noua secție de radio-
logie de la spital
- a fost reparată sala de sport
- a fost reabilitat complet spitalul 
din Prăjești
- spitalul orășenesc din Sebiș a bene-
� ciat de investiții masive de renovare, 
deschidere de noi secții, iar în prezent 
se lucrează la amenajarea ambulato-
riului. Practic, nu a fost lună fără 
investiții în modernizarea spitalului

- este în lucru amenajarea unei 
secții de ginecologie

- s-a reușit și în acești trei ani 
susținerea activităților sportive și a 
celor culturale , organizarea Festiva-
lului de Muzică, organizarea concur-
sului de enduro, găzduirea concur-
sului de folclor intitulat La Izvoare, 
organizarea manifestărilor prilejuite 
cu ocazia zilei de 8 martie și a altor 
sărbători, făcând din Sebiș un oraș 
viu, cu ample evnimente culturale 

-a existat o preocupare con-
stantă pentru asigurarea și 
îmbunătățirea condițiilor opti-
me de școlarizare de la școli și 
grădinițe

- instituțiile școlare au bene� ciat 
neîncetat de sprijinul Primăriei

Trei ani cu noi rezultate pozitive pentru Sebiș!
Au continuat lucrările la Casa de Cultură

S-a pavat intrarea pe strada Crinului

>>> pag.1

>>> pag. 5

Noi străzi asfaltate

Secție nouă de radiologie
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Cele prezentate 
sunt câteva proiecte din ceea ce 
am reușit să punem în practică 
în acești trei ani care au trecut 
de când m-ați ales din nou pri-
mar al orașului. Faptul că dum-
neavostră, cetățenii, sunteți în 
continuare alături de mine, mă 
susțineți și-mi apreciați munca 
depusă înseamnă mult pentru 
mine! Înseamnă că împreună 
suntem întradevăr o echipă!  Vă 
mulțumesc pentru acest lucru! 
Uniți nu ne poate nimeni încur-
ca, nu ne poate nimeni încetini 
în a aduce cât mai multe pro-
iecte în oraș, în a ne dezvolta și 
moderniza Sebișul, Prunișorul, 
Donceniul și Sălăjeniul așa cum 
ne dorim. Ca și primar ales de 
către dumneavoastră am luptat 
și lupt pentru acest scop: un oraș 
Sebiș cât mai frumoas și mai bine 
pusă la punct! Încetul cu încetul 
vom ajunge să avem orașul și toa-
te satele aparținătoare complet 
modernizate, așa cum ne dorim, 
dar acest lucru nu se poate face 
decât muncind zi de zi pentru 
acest deziderat, drămuind � eca-
re bănuț public pe care-l avem la 
dispoziție, astfel încât în � eca-
re exercițiu bugetar să derulăm 
investiții noi și să le continu-
ăm pe cele vechi, lucru pe care 
l-am și realizat. Cu chibzuință, 

gospodărindu-ne corect an de 
an, împreună cu Consiliul Lo-
cal plani� când cu grijă � ecare 
investiție implementată, ținând 
cont de priorități și balanța lo-
cală de venituri și cheltuieli. Me-
reu am avut în vedere realitățile 
economice ale orașului, am 
gândit dezvoltarea Sebișului 
gradual, pe proiecte distincte, 
pentru a avea o dezvoltare sus-
tenabilă. Am făcut și fac  acest 
lucru avându-vă aproape pe 
dumneavostră, sebișenii, cărora 
vă mulțumesc pentru încredere, 
cu toții formând comunitatea 
locală a Sebișului. O familie! Cu 
di� cultăți, cu obstacole de tre-
cut, cu piedici din partea unora 
sau altora....împreună trecem 
peste toate. Mergem mereu îna-
inte, cu capul sus, uniți! Chiar 
dacă apar și probleme, trecem 
peste ele și ne urmărim țelul: 
prosperitatea și modernizarea 
orașului Sebiș și a localităților 
aparținătoare. 

Sebișul trebuie să prospere! 
Așa să ne ajute Dumnezeu!

Vă doresc tuturor 
multă sănătate, 

bucurie în familie
 și o viață fără necazuri. 

Primar Feieș Gheorghe

>>> pag. 4

Trei ani cu noi rezultate pozitive pentru Sebiș!
Noua bază sportivă- fi nalizată!

S-a amenajat terenul sintetic de sport

Primar 
Feieș Gheorghe

S-a amenajat laboratorul medical

A fost reabiltat spitalul din Prăjești

Spațiile verzi
întreținute

Sala de sport - în renovare

Au fost organizate evenimente culturale și sportive

S-au executat lucrări de modernizare la 
spitalul orășenesc
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Nr.GAL-148/31.05.2015
Comunicat de presa

Lista bene� ciarilor care au semnat contracte cu APDRP prin GAL  ,, Valea Superi-
oara a Crisului Alb”- pana la data de 31.05.2015.

  Bene� ciarii care au depus proiecte in cadrul sesiunilor din anii 2012, 2013,si 
2014,  au semnat contracte dupa cum urmeaza: 

Sesiunea 1/2012
-Pe Măsura 411.125„Îmbunătăţirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dez-

voltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii” 
1. ,,Drum de acces la exploatații agricole în satul Dulcele, comuna Gurahonț, județul 

Arad,, - Com. Gurahonț, sat Dulcele - Valoare publica proiect 46.681 euro, valoare eligi-
bilă proiect 46.681 euro si Valoare totala proiect 58.006 euro.s-a semnat contractul  in data 
de 11.09.2013.

2. ,,Construire drum de exploatație agricolă în comuna Dieci,,- Com. Dieci, sat Dieci-- Va-
loare publica proiect 49.783 euro, valoarea eligibila proiect 49.783 si Valoare totala proiect 
61.828 euro.s-a semnat contractul  in data de 11.09.2013.

3. ,,Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii  agricole prin amenajarea drumului agricol 
DE 31 Bocsig- Tămand,, - comuna Bocsig, județul Arad Valoare publica proiect 49.993 euro, 
valoarea eligibila proiect 49.993  si Valoare totala proiect 61.793 euro.s-a semnat contractul  
in data de 10.09.2013.

-Pe Măsura 411.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor,îmbunătățirea servicii-
lor de bază pentru economia și populaţia ruralăși punerea în valoare a moștenirii 
rurale” 

1. Achiziționare utilaj multifuncțional- buldoexcavator pentru Serviciul Voluntar pentru 
Situații de Urgență- Comuna Hălmagiu- Valoare publica proiect 50.000 euro, valoare eligibila 
proiect 50.000 si valoare totala proiect 67.851euro – s-a semnat contractul in 10.09.2013

2.,,Modernizare stradă  Gelu Rănoiu în localitatea Gurahonț,,- Comuna Gurahonț- Valoare 
publica proiect 49.973 euro, valoare eligibilă proiect 49.973 euro si valoare totala proiect 
62.094euro – s-a semnat contractul in 11.09.2013

3.,,Achiziționarea de instrumente muzicale în vederea promovării activităților muzicale cu 
tradiție în comuna Buteni,,- Comuna Buteni, sat Buteni- Valoare publica proiect 49.955 euro , 

valoare eligibila proiect 49.955 si valoare totala proiect 61.944euro – s-a semnat contrac-
tul in 23.04.2013.

4.Dotarea Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Hălmăgel cu un utilaj de deszăpe-
zire și întreținere a drumurilor,,- Comuna Hălmăgel, sat Hălmăgel-Valoare publica proiect 
41.134euro, valoare eligibila proiect 41.134 euro si valoare totala proiect 51.006 euro – s-a 
semnat contractul in 11.09.2013

5.,,Amenajare parc și trotuare în localitatea Secaș, comuna Brazii,,- Comuna Brazii, sat 
Secaș- Valoare publica proiect 49.786 euro, valoare eligibila proiect 49.786euro si valoare 
totala proiect 61.849 euro – s-a semnat contractul in 11.09.2013

6.,,Amenajare teren minifotbal în localitatea Dieci,,- Comuna Dieci, sat Dieci- Valoare 
publica publica proiect 49.785 euro, valoare eligibilă proiect 49.785 euro si valoare totala 
proiect 61.421euro – s-a semnat contractul in 11.09.2013

7.,,Amenajare teren de sport și grup sanitar în localitatea Răpsig, comuna Bocsig, județul 
Arad,,- Comuna Bocsig, sat Răpsig- Valoare publica proiect 49.984 euro, valoare eli-
gibilă proiect 49.984 euro si valoare totala proiect 61.781euro – s-a semnat contractul in 
10.09.2013

8.,,Amenajare trotuare în comuna Bârsa,,- Comuna Bârsa, loc. Bârsa, Aldești, Voivodeni- 
Valoare publica proiect 49.611 euro, valoare eligibila proiect 49.611 euro si valoare totala 
proiect 61.613euro – s-a semnat contractul in 10.09.2013.

- Pe Măsura 411.312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi ”
1.,,Achiziție utilaj pentru activități auxiliare în producția vegetală- Loc. Buteni, nr. 289, 

jud. Arad,, Valoare publica proiect 24.500 euro, valoare eligibilă proiect 35.000 euro 
si valoare totala proiect 44.640 euro – s-a semnat contractul in 22.02.D2013.

2. ,,Dotare cabinet stomatologic în localitatea Buteni, jud. Arad,,- Loc. Buteni, nr. 49, jud. 
Arad- Valoare publica proiect 24.499 euro, valoare eligibilă proiect 34.999euro si valoare to-
tala proiect 44.640 euro – s-a semnat contractul in 22.02.2013.

3.,,Achiziție utilaj pentru activități auxiliare în producția vegetală,,- Loc. Buteni, jud. 
Arad,,- Valoare publica proiect 24.500 euro, valoare eligibilă proiect 35.000 euro si valoare 
totala proiect 43.562 euro – s-a semnat contractul in 22.02.2013.

Sesiunea 2/2012
- Pe Măsura 411.312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi ”
1.,,Achiziții de utilaje pentru activități auxiliare în producția vegetală,,- Comuna Buteni, 

sat Buteni, nr 337 -- Valoare publica proiect 24.349 euro, valoare eligibilă proiect 34.785 euro 

si valoare totala proiect 43.134 euro – s-a semnat contractul in 11.11.2013.
2.,,Achiziție tractor pentru activități auxiliare în producția vegetală,, - Comuna Almaș, sat 

Joia Mare nr. 24 - Valoare publica proiect 24.500 euro, valoare eligibilă proiect 35.000euro 
si valoare totala proiect 43.400 euro – s-a semnat contractul in 05.11.2013.

3,,.Achiziție tractor pentru activități auxiliare în producția vegetală,,- Comuna Almaș, sat 
Joia Mare, nr. 15- Valoare publica proiect 24.500 euro, valoare eligibilă proiect 35.000euro si 
valoare totala proiect 43.400 euro – s-a semnat contractul in 08.11.2013.  

4.,,Achiziție tractor pentru activități auxiliare în producția vegetală, în comuna Almaș, 
județul Arad,,- Comuna Almaș, sat Joia Mare, nr 22- Valoare publica proiect 24.500 euro, 
valoare eligibilă proiect 35.000euro si valoare totala proiect 43.400 euro – s-a semnat con-
tractul in 08.11.2013.

5.,,Achiziții de utilaje agricole pentru activități auxiliare în producția vegetală în comuna 
Almaș, județul Arad,,- Comuna Almaș, sat Cil, nr 199- Valoare publica proiect 24.465 euro, 
valoare eligibilă proiect 34.950 euro si valoare totala proiect 43.338euro – s-a semnat con-
tractul in 13.11.2013.

6.,,Achiziții de utilaje agricole pentru activități auxiliare în producția vegetală în comuna 
Almaș, județul Arad,,- Comuna Almaș, nr 39- Valoare publica proiect 24.500 euro, valoare 
eligibilă proiect 35.000euro si valoare totala proiect 62.176 euro – s-a semnat contractul in 
08.11.2013.

7.,,Dotare birou de consultanță Iovănuț Lorena în localitatea Dieci, județul Arad,,- Comuna 
Dieci, sat Dieci nr 235- Valoare publica proiect 11.800 euro, valoare eligibilă proiect 16.858 
euro si valoare totala proiect 16.858 euro – s-a semnat contractul in 07.11..2013. 

-Pe Măsura 411.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor,îmbunătățirea serviciilor de 
bază pentru economia și populaţia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale

1.,, Amenajare parc și teren de joacă pentru copii în localitatea Buteni,,- Comuna Buteni, 
sat Buteni- Valoare publica proiect 49.776 euro, valoare eligibilă proiect 49.776euro si valoa-
re totala proiect 61.830 euro – s-a semnat contractul in 09.12..2013.

2,,Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență din comuna Dezna cu un bul-
doexcavator,, - Comuna Dezna- Valoare publica proiect 50.000 euro, valoare eligibilă proiect 
50.000 euro si valoare totala proiect 75.509 euro – s-a semnat contractul in 28.11..2013. 

3.,,Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență din comuna Criștioru de Jos cu 
un buldoexcavator ,,-Comuna Criștioru de Jos- Valoare publica proiect 50.000 euro, valoare 
eligibilă proiect 50.000 euro si valoare totala proiect 63.727 euro – s-a semnat contractul in 
08.10..2013.

Sesiunea 1/ 2013 
-Pe Măsura 411.125„Îmbunătăţirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dez-

voltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii”
1. ,,Dezvoltarea infrastructurii agricole prin amenajarea drumului de exploatare DE 993,,- 

Oraș Sebiș - Valoare publica proiect 49.777 euro, valoare eligibilă proiect 49.777 euro si va-
loare totala proiect 61.820 euro – s-a semnat contractul in 11.11.2013.

-Pe Măsura 411.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor,îmbunătățirea serviciilor de bază 
pentru economia și populaţia ruralăși punerea în valoare a moștenirii rurale

1.,,Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență din comuna Pleșcuța, județul 
Arad cu un buldoexcavator,,- Comuna Pleșcuța- Valoare publica proiect 50.000 euro, valoare 
eligibilă proiect 50.000 euro si valoare totala proiect 63.912 euro – s-a semnat contractul in 
08.01.2014

2.,,Amenajare teren de sport în Iacobini, comuna Brazii,,- Comuna Brazii, sat Iacobini- 
Valoare publica proiect 49.436 euro, valoare eligibilă proiect 49.436 euro si valoare totala 
proiect 61.389 euro – s-a semnat contractul in luna aprilie , anul 2014.

- Pe Măsura 411.312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi ”
1.,,Achiziție utilaje pentru activități auxiliare în producția vegetală în localitatea Dezna,,- 

Comuna Dezna, sat Dezna,str. Scolii, nr. 11județul Arad Valoare publica proiect 24.500 
euro, valoare eligibilă proiect 35.000 euro si valoare totala proiect 44.400 euro – s-a semnat 
contractul in 17.02.2014

2.,,Achiziție de utilaje pentru activități auxiliare în producția vegetală în localitatea Pauli-
an, județul Arad,,- Comuna Buteni, sat Paulian -Valoare publica proiect 24.500 euro, valoare 
eligibilă proiect 35.000 euro si valoare totala proiect 35.000 euro – s-a semnat contractul in 
08.01.2014.  

3.,,Realizarea unei investiții necesare pentru stabilirea, tratarea și recoltarea culturilor ve-
getale în localitatea Dieci, județul Arad,,- Comuna Dieci, sat Dieci- Valoare publica proiect 
24.477 euro, valoare eligibilă proiect 34.968 euro si valoare totala proiect 34.968 euro – s-a 
semnat contractul in 25.02.2014.

4.,,Achiziție echipament topogra� c, în sat Gurahonț, județul Arad,,- Comuna Gurahonț, 
sat Gurahonț- Valoare publica proiect 22.352 euro, valoare eligibilă proiect 31.932  euro si 
valoare totala proiect 31.995  euro – s-a semnat contractul in 18.02.2014 

 Sesiunea 2/ 2013 
-Pe Măsura 411.121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”
1. ,,In� intare plantatie salcie energetica in sat Hodiș Comuna Barsa,, -Valoare publica pro-

iect 24.106 euro, valoare eligibilă proiect 53.569 euro si valoare totala proiect 59.927 euro 
– s-a semnat contractul in luna iunie .2014 >>> pag. 7
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-Pe Măsura 411.125„Îmbunătăţirea și dezvoltarea infrastructurii legate de 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii

1. ,,Amenajare drumuri agricole in localitatea Buhani, Comuna Dezna,,-  Valoare publica 
proiect 49.953 euro, valoare eligibilă proiect 49.953 euro si valoare totala proiect 61.783 euro 
– s-a semnat contractul in iunie 2014

-Pe Măsura 411.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor,îmbunătățirea servicii-
lor de bază pentru economia și populaţia ruralăși punerea în valoare a moștenirii 
rurale

1.,,Dotarea Serviciului voluntar pt situații  de urgenta in comuna Chisindia cu un buldo-
excavator,, -Valoare publica proiect 50.000 euro, valoare eligibilă proiect 50.000 euro  – s-a 
semnat contractul in iunie 2014

Sesiunea 3/ 2013 
- Pe Măsura 411.312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi ”
1.,,In� intare birou topogra� e si achizitie de echipament topogra� c de specialitate  in co-

muna Halmagiu, judetul Arad,,. Florea Florin – Halmagiu- Valoare publica proiect 23.896 
euro, valoare eligibilă proiect 34.138 euro si valoare totala proiect 34.138 euro – s-a semnat 
contractul in iunie 2014

2.,, In� intare unitate de intretinere retele electrice si de iluminat,, . Matei Oliviu-Manerau- 
nr 46-comuna Bocsig , jud. Arad- Valoare publica proiect 34.860 euro, valoare eligibilă proiect 
49.800 euro si valoare totala proiect 61.752 euro – s-a semnat contractul in iunie 2014

Sesiunea 1/ 2014
Pe masura 41.112-“Instalarea tinerilor fermieri”
1. Dezvoltarea exploatatiei Serb Georgiana Ancuta -loc.Pescari,jud.Arad,valoare eligibila 

proiect-40.000 euro.
2.Dezvoltarea si modernizarea fermei apicole din Sebis,jud.Arad,bene� ciar Maduta Mari-

nela    Dana,valoare eligibila proiect-40.000 euro.
3. Dezvoltarea  fermei apicole din Bontesti,jud.Arad,bene� ciar Ciucur Daniel,valoare eligi-

bila proiect-40.000 euro.
4. Modernizarea fermei apicole din sat Almas,jud. Arad,bene� ciar Avram Claudiu 

Alin,valoare eligibila proiect-16.000 euro.
5. . Modernizarea dezvoltarea  fermei apicole Paula-Stefania-Sebis 2014,loc.Sebis,jud.

Arad,bene� ciar Tomuta Paula-Stefania, valoare eligibila proiect-40.000 euro.
6.  Modernizarea fermei mixte Pop Sergiu-Barsa 2014,valoare eligibila proiect 40.000 euro.
7.Cresterea veniturilor exploatatiei Chilian Robert-Zoltan,com. Buteni,jud.Arad, valoare 

eligibila proiect 40.000 euro.
8. Cresterea veniturilor exploatatiei Sava Elena,comuna Buteni,jud.Arad, valoare eligibila 

proiect 40.000 euro.
Toate cele opt contracte s-au semnat in luna decembrie 2014.
-Pe Măsura 411.125„Îmbunătăţirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dez-

voltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii
1.Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii agricole prin modernizarea de drumuri agri-

cole  de exploatatie existente in comuna Brazii,judetul Arad,valoare eligibila proiect 48.880 
euro,valoare totala proiect 62.136 euro.

2.Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii agricole prin amenajarea  drumului agricol  
DE1 pe teritoriul comunei Halmagel ,judetul Arad,valoare eligibila proiect 50.000 euro,valoare 
totala proiect 65.910 euro.

Pe Măsura 411.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor,îmbunătățirea serviciilor de 
bază pentru economia și populaţia ruralăși punerea în valoare a moștenirii rurale

1. Achiziție utilaj pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din cadrul 
Primariei Bocsig,com. Bocsig,jud.Arad,valoare eligibila proiect 60.975 euro,valoare totala 
proiect 75.609 euro,contract semnat in luna februarie 2015.

Sesiunea 2/ 2014
-Pe Măsura 411.125„Îmbunătăţirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dez-

voltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii
1.Reamenajare drum agricol Miriste-Barda in comuna Buteni,judetul Arad,valoare eligibi-

la proiect 49.996 euro,valoare totala proiect 62.559 euro.
 Sesiunea 4/ 2014

  -Pe masura 41.112-“Instalarea tinerilor fermieri”
1.Extinderea fermei zootehnice Ioja Septimiu-Adrian,loc.Cuied(com.Buteni),jud.

Arad,valoare eligibila proiect -24.000 euro.
In total au fost semnate un numar  49 de contracte, respectiv 1 contract pe Măsura 

411.121, 9 contracte pe Măsura 411.125, 15 contracte pe Măsura 411.312,15 con-
tracte pe Măsura 411.322,9 contracte pe masura 411.112,iar suma totala platita  de 
AFIR(APDRP) bene� ciarilor pana la 31.05.2015 este de aproape 700.000 euro.

În � ecare an, în 15 august, crești-
nii ortodocși și cei catolici serbează 
una dintre cele mai mari sărbători 
ale bisericii creștine, Adormirea 
Maicii Domnului, cunoscută în 
popor ca Sfânta Maria Mare sau 
Sântămăria Mare.

Sărbătoarea Adormirii Maicii 
Domnului este considerată și sărbă-
toarea care desparte lunile de vară de 
cele de iarnă iar în această zi se săr-
bătorește și Ziua Marinei deoarece 
Maica Domnului este considerată 
ocrotitoarea marinarilor.

Adormirea Maicii Domnului este 
sărbătoarea în amintirea zilei în 
care Fecioara Maria și-a dat ob-
ștescul sfârșit iar informaţii despre 
această sărbătoare nu se găsesc în 
S� ntele Evanghelii, decât în tradi-
ţia Bisericii.

A primit vestea morții sale de la 
un înger

În scrierile părinţilor orientali se 
spune că Maica Domnului a fost 
înștiinţată printr-un înger de mu-
tarea ei din această viaţă. De ase-
menea, se spune că apostolii a� aţi 
în acel moment în zone diferite ale 
lumii au fost aduși pe nori pentru a 
�  prezenţi la acest eveniment. De-
oarece Apostolul Toma nu a putut 
�  prezent la înmormântare, când a 
ajuns după 3 zile acesta a cerut să � e 
deschis mormântul pentru a putea 
săruta mâinile Născătoarei, dar in-
trând el a găsit mormântul gol. De-a 
lungul timpului în cuvântările Pă-
rinţilor Bisericii s-a a� rmat faptul că 
Fecioara Maria a fost înviată de Fiul 
Său și luată cu trupul în Împărăţa 
Cerurilor.

Pe de altă parte, tradiţia mai spu-
ne că după ce și-a săvârșit misiunea 
apostolică ce i-a fost încredinţată, de 
a duce credinţa pe Muntele Athos, 
Maica Domnului dorea să se mute 
la Fiul Său. Această cerere i-a fost 
îndeplinită și astfel a fost săvârșită și 
dorinţa creștinilor ca trupul Maicii 
Domnului să nu � e supus puteziciu-
nii și să � e luat la cer.

Obiceiuri și tradiții 
de Sfânta Maria Mare

Tradiţia spune că în dimineaţa zi-
lei de 15 august femeile mergeau la 
biserică unde împărţeau struguri, 
prune sau faguri cu miere. După 
ce se împărţeau fructele, femeile 
mergeau la cimitir pentru a tămâ-
ia mormintele. Pe de altă parte, cei 
care aveau vii mari obişnuiau ca în 
această zi să tocmească pandurii 
care să păzească viile.
De asemenea, în această zi băr-

baţii îşi schimbau pălăria cu că-
ciula iar cei care erau observaţi 
că purtau în continuare căciulă 
erau ironizaţi. Totodată în aceas-
tă zi de sărbătoare era interzis 
dormitul pe prispă sau scăldatul 
în apele râurilor spurcate de cerb.
Pe de altă parte, în trecut în data 

de 15 august se deschidea în satul 
tradiţional un important sezon al 
nunţilor care ţinea până la intra-
rea în postul Crăciunului. Tot în 
această zi se organizau şi târgurile 
şi iarmaroacele de toamnă iar pe-
rioada dintre cele două Sântămării 
era considerată timp optim pentru 
semănăturile de toamnă.
Totodată, la sărbătoarea Sfi ntei 

Marii se adună ultimele plante 
de leac, putându-se afl a totodată 
cum va fi  toamna ce se apropie 
şi se culeg fl ori care se pun la 
icoane şi care mai apoi sunt bune 
pentru vindecarea anumitor boli.
În părţile Moldovei această săr-

bătoare este considerată sărbă-
toarea „morţilor” iar cu această 
ocazie sunt pomeniţi toţi strămoşii 
plecaţi în lumea celor drepţi care 
au purtat numele Sfi ntei Fecioare.
Peste 2,2 milioane de ro-

mâni își serbează onomastica
În România, peste 2,2 milioane 

de români îşi serbează onomas-
tica, dintre care 1.819.378 sunt 
femei şi 416.844 bărbaţi. Dintre 
aceştia 1.398.464 poartă numele 
de Maria, 273.454 de Mariana, 
51.620 de Marinela şi 31.149 de 
Mioara. Mai există şi 25.947 fe-
mei care poartă numele de Mari-
na, 25.447 de Marilena, 10.834 
de Mărioara, 1.685 de Măriuca şi 
162 de Măria.
Pe de altă parte, din numărul 

total de bărbaţi care îşi serbează 
onomastica cu această ocazie, un 
număr de 310.751 poartă numele 
de Marian, 102.620 de Marin şi 
3.332 de Marinică.

15 AUGUST-MARE SĂRBĂTOARE!
Sfânta Marie Mare!
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Trei ani cu noi rezultate pozitive pentru Sebiș!
Faptul că lună de lună sunt în derulare lucrări importante pen-

tru modernizarea orașului spune multe despre administrația 
locală! Înseamnă că avem o administrație cu rezultate pentru 
comunitatea locală, preocupată ca Sebișul să prospere, acest 
lucru � ind vizibil la orice pas, de către oricine, prin prisma 
investițiilor implementate ca urmare a unei strategii de dez-
voltare realiste, bine gândite și bine pusă la punct, pe care pri-
marul Feieș a pus-o în aplicare tot timpul.

Lucrările recent a� ate în derulare con� rmă încă odată ceea 
ce am expus anterior, căci vedem cu toții cum pas cu pas 
Sebișul bene� ciază de noi lucrări, progresând cu certitudine 
de la an la an..

Lucrăile la Casa de Cultură 
progresează constant, lună de lună

Construcția Casei de Cultură, edi-
� ciu important pentru oraș a fost 
începută de primarul Feieș cu ani în 
urmă, la fel ca și ridicarea de la zero 
a Palatului Primăriei, această lucrare 

de amploare necesitând mai mulți ani 
până la � nalizare. Progresele înregis-
trate la evoluția lucrărilor sunt vizibi-
le, în momentul de față derulându-se 
lucrări de amenajare interioară. 

Se lucrează la amenajarea secțiilor 
de ambulatoriu ale spitalului

Ultimii ani au constitu-
it pentru unitățile sanitare 
ale orașului ( spitalele de la 
Prăjești și Sebiș) o perioadă 
de investiții masive, continue, 
investiții concretizate în mo-
dernizarea acestor instituții 

vitale pentru actul medical din 
Sebiș.

Investițiile continuă și 
în această lună la spitalul 
orășenesc, unde se execută lu-
crări de amenajare a secțiilor 
de ambulatoriu.

La începutul anului 1931, biserica dispunea de 106 hl 76 1 grâu, 70 hl 
11 1 porumb, 20 hl 63l ovăz. Aceste bucate erau împărţite locuitorilor cu interese dc 30 l la 
sinic pe an. De asemenea dispunea de 13.896 lei bani gata si 35. 345 lei în obligaţiuni. ‚(Pro-
ces verbal din 9 I 1931). Locuitorii erau mulţumiţi că găsesc bani și bucate pentru împrumut 
în comună. De aceea, când Consiliul parohial a primit Ord.Cons. Eparhial nr. 3724/ 1930 si 
al Of. Prot. Nr. 265/1930 de a depune banii bisericești disponibili la bancă spre fructi� care, 
hotărăște: „... nici decât nu se va depune la bancă, ci ca si până acum, se vor da cu împru-
mut credincioșilor cu interese de 18 % pe lângă cambie iscălită cu doi giranţi. (Proces ver-
bal 14 IX l930).

Legea conversiunii datoriilor
Criza � nanciară care începuse în 1929, se accentua tot mai mult. Efectele crizei se manifes-

tau în toată tara. Cetăţenii erau înglobaţi în datorii cărora nu le mai puteau face faţă. Cămă-
tarii căutau să își scoată banii de la debitori pe orice cale. Se protestau cambiile, se puneau 
sechestre pe averile datornicilor si apoi se vindeau la licitaţie.

Pentru a veni în sprijinul populaţiei sărăcite, guvernul a făcut o lege a conversiunii datorii-
lor în anul 1932. Prin această lege s-a stabilit ca o mare parte a datoriilor să � e radiate com-
plet. Alte categorii de datorii au fost reduse cu până la 70 la sută.

în executarea acestei legi, � liala Băncii Victoria din Arad, cu sediul în Buteni, se obligă să 
plătească 30% din capitalul depus de instituţii. Biserica din Prunișor depusese o sumă de 
bani la această bancă. Consiliul parohial, văzând situaţia � nanciară atât de grea, consimte 
si se a� ă dispus de a primi 30% ca răscumpărare din depunerea de la Banca Victoria. (Pro-
ces verbal 30 XII 1932).

La 6 august 1933, Consiliul parohial hotărăște să se reducă interesele după banii împrumu-
taţi la 4%, de la 1 august 1933, iar pentru bucate, interesele se vor reduce la 15 1, la acei de-
bitori care vor plăti până la 1 septembrie a.c.

În urma stăruinţelor depuse de epitrop si magazioner pentru încasarea banilor si a buca-
telor, se constată că o parte din debitorii bisericii declară că nu vor plăti datoria lor nici bani, 
nici bucate. în acest caz, Consiliul hotărăște să � e provocaţi prin avocatul Dr. Aurel Grozda din 
Buteni (Proces verbal 20 august 1933).

S-au depus multe eforturi din partea Consiliului parohial ca să încaseze banii si bucatele 
de la debitori. Aceștia însă doreau să bene� cieze de prevederile legii conversiunii datoriilor.

Abia în septembrie 1935 Consiliul, după avizul autorităţilor bisericești, decide cu majiori-

tatea de voturi precum urmează: Debitorii cu banii bisericești vor achita jumătate din dato-
rie în termen de doi ani cu 4% interese, în rate egale. Debitorii vor da � ecare o declaraţie în 
scris cu doi martori că se obligă a a chita 50% din datorie în termen de doi ani, începând cu 
15 septembrie 1935.

Multe au fost greutăţile cărora trebuia să le facă faţă, dar s-au ivit și posibilităţi de a le în-
vinge. În anul 1925, comuna a primit un ajutor de 11.280 lei, pentru acoperirea de� citului 
bugetar pe anul 1923, cu ord. Nr. 292959/1925. Biserica a primit 20.000 lei de la Ministerul 
Cultelor, în 1929, iar în 1933 a primit 7.000 lei de la Prefecturi. În 1935 a mai primit 5.000 
lei din aceeași sursă.

În anii 1929 și 1930 s-a construit localul de scoală. Locuitorii au prestat muncă cu căruţe-
le și cu braţele, iar banii pentru plată au fost socotiţi compensare în impozite comunale. în 
anul 1933, s-a reparat Biserica. Pentru cărăușii și muncă cu braţele s-au plătit 13.294 lei. în 
felul acesta unii datornici au putut să-și achite parţial sau în întregime datoriile ce aveau 
fată de biserică.

De la reforma agrară s-a primit pământ arător în Cornești, pădure și pășune comunală. Pă-
mântul era roditor și producea recolte bogate. Fiind pășune comunală su� cientă, au putut să 
crească mai multe animale. Lemne de foc și de construcţie primeau și din pădurea comunală.

Legea conversiunii datoriilor, din 1932, a ușurat foarte mult povara ce apăsa pe umerii oa-
menilor săraci.

În ultima parte a intervalului de timp de care ne ocupăm, situaţia economică a locuitori-
lor s-a îmbunătăţit mult. Mulţi și-au construit case mai mari și mai confortabile. Aproape au 
dispărut casele vechi acoperite cu paie. O dată cu ele a dispărut băbura, iar cuptorul și vătru-
ţa au fost scoase din sobă si construite afară, în colnă ori în cuptoristfc În curte au construit 
grajduri pentru animale și cocini pentru porci. Mulţi au săpat fântână în curte, avânnd tre-
buinţă de mai multă apă si pentru animale. A crescut numărul animalelor.

Au început să cumpere paturi și dulapuri lucrate în tâmplărie. Femeile teșeau pânzi de 
bumbac, din care confecţionau albiturile pentru bărbaţi si copii. Confecţionau cearșafuri și 
feţe de perini din pânză cumpărată de la prăvălii. Saltele și presuri (procovite) ţeseau în răz-
boi. Cânepa constituia materia primă pentru acestea si pentru multe altele.

Scăpaseră oamenii de datorii. Aveau cele de trebuinţă pentru familie si se simţeau din ce 
în ce mai bine. Dar binele nu a dăinuit prea mult. Se prevestea vremuri grele. Au început 
concentrările. Se făceau pregătiri pentru un nou război mondial. Locuitorii aveau să înfrun-
te greutăţi si mai mari.

Pagini de istorie Spicuiri din monografi a satului Prunișor, scrisă 
de prof. Vasile Brăiloiu
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